
هدف هاى رفتارى: از فراگير انتظار مى رود که در پايان اين فصل:
 مفهوم خراطى کردن را توضيح دهد. 

 ماشين خراطى را تعريف کند. 
 اجزاء ماشين خراطى را بيان کند.

 مغارهاى مخصوص خراطى را تعريف کند.
 چوب هاى مناسب خراطى را تشخيص دهد.

 چوب هاى موردنظر را جهت عمليات خراطى خط کشى و آماده کند.
 قطعه چوب آماده شده را به ماشين خراطى بسته و آن را مطابق با نقشه و يا دستورالعمل خراطى کند.

 قطعات خراطى شده را به وسيله سنباده پرداخت و آماده رنگ کارى کند.
 نکات ايمنى و بهداشت فردى را رعايت کند.

۱۳ــ خراطى

۱۳۱۳فصلفصل
خـراطیخـراطی

۱ــ۱۳ــ مفهوم خراطى کردن
منظور از عمليات خراطى عبارت است از به   وجود آوردن 
فرم هاى مختلف چوب مانند: ساخت انواع پايه هاى چوبى مبلمان و 
چراغ هاى پايه اى، دست انداز پله ها، قيدها و بعضى از لوازم ورزشى 

و همچنين توليد قطعات چوبى خراطى شده و اسباب بازى بچه ها. 

۲ــ۱۳ــ ماشين خراطى
ماشين خراطى را مى توان بين ابزارهاى دستى و ابزارهاى 
ماشينى دانست، زيرا در آن مهارت فرد با ابزار دستى با حرکت 

مکانيکى ماشين ترکيب شده است (شکل ۱ــ۱۳).
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در گذشته عمليات خراطى روى چوب (فرم دادن چوب) 
به صورت ابتدائى توسط کمانى که بدور چوب گشته و به وسيله دست 
بدوران درمى آمد (به صورت نشسته) انجام مى گرفت. ليکن امروزه 
به وسيله ماشين هايى که دورهاى چرخش متفاوت دارند و به وسيله 
کليد آن مى توان سرعت را در حالت هاى مختلف کم و زياد کرد 

خراطى روى چوب انجام مى شود (شکل ۲ــ۱۳).
به وسيله ماشين هاى خراطى اتوماتيک مى توان تعدادى پايه 
درآورد  معين  فرم هاى  به  (مدل)  شابلن  طبق  محدود  زمان  در  را 

(شکل ۳ــ۱۳).
مخروطى  يا  استوانه اى  قطعات  مى توان  خراطى  ماشين  با 
يک  خارج  يا  داخل  دادن  شکل  براى  آن  از  همچنين  و  تراشيد 
قطعه چوب و سنباده زدن آن استفاده کرد. اندازه ماشين خراطى 
داد  قرار  آن  مرغک  دو  بين  مى توان  که  کار  طول  بزرگ ترين  با 
معين مى شود. اين اندازه ظرفيت ماشين را تعيين مى کند. حداکثر 
حدود  نظام)  سه  و  مرغک  (بين  مرکز  دو  بين  ماشين  اين  ظرفيت 
۱۳۵۰ ميلى متر و حداکثر عمق داخلى کار روى ديسک خراطى 
۳۰۰ ميلى متر و حداکثر عمق خارجى کار در روى ديسک ۴۸۰ 
ميلى متر است. اکثر ماشين هاى خراطى را مى توان با سه نظام هاى 
کله اى مجهز ساخت تا بتوان کارهايى با قطر بزرگ تر را با آن ها 

تراشيد.
اجزاءِ ماشين خراطى عبارتند از:

۱ــ بدنه که قسمت هاى ديگر روى آن قرار گرفته است.

شکل ۱ــ۱۳ــ به وسيله عمليات خراطى مى توان انواع پايه هاى چوبى آباژور (چرخ 
پايه دار) را ساخت.

را  ميزها  و  صندلى  پايه هاى  مى توان  خراطى  ماشين  به وسيله  ۲ــ۱۳ــ  شکل 
خراطى نمود.

شکل ۳ــ۱۳ــ ماشين خراطى

پايه مرغک

مرغک

تابلو نقشه
بستر ماشين

تکيه گاه 
ابزار

محل ابزار

محل دسترسى به تسمه

کله اى

کليد
خاموش روشن

تسمه  به  دسترسى 
براى تغيير سرعت

۲ــ پايه که بدنه روى آن نصب مى شود.
۳ــ دستگاه مرغک.

آن  روى  در  مغار  خراطى  موقع  در  که  مغار  تکيه گاه  ۴ــ 
قرار مى گيرد.

۵    ــ تکيه گاه T شکل متحرک.
۶ ــ فلکه دستى و اهرم هاى تنظيم کننده.



۳ــ۱۳ــ ابزارهاى خراطى
به  خراطى  ماشين  به وسيله  کار  قطعه  به  دادن  شکل  براى 
مغارهاى خاصى نياز است. اين مغارها بايد داراى دسته نسبتًا بلند 
باشند که بتوان آن ها را محکم و صحيح در دست نگه داشت و چوب 
را خراطى کرد. از مغار نيم گرد براى خراطى خشن (در ابتدا تبديل 
چوب هاى چهارگوش به گرد) و گودى هاى کار استفاده مى شود. 

اين مغارها در اندازه هاى مختلف ساخته مى شوند.
مغار تخت با لبه مايل براى تراش و مسطح کردن قطعه کار 
منظور شده است (شکل ۴ــ۱۳و ۵    ــ۱۳). مغار جداکننده براى 
برش شيار و تثبيت قطر کار و جدا کردن ابتدا و انتهاى قطعه کار 
استفاده مى شود. توسط اين مغار مى توان طول قطعه مورد نظر را 

به فاصله هاى معين تقسيم کرد.
شده  تيز  کامًال  و  سالم  هميشه  بايد  خراطى  مغارهاى  لبه 
باشند. ابزارهاى ديگر خراطى عبارتند از: تقسيم کننده ها (شابلن) 
و ابزارهاى اندازه گيرى قطرهاى داخلى و ضخامت کار (پرگارهاى 

مخصوص قطر داخلى و خارجى و کوليس و غيره).
خراطى  در  خراطى:  مناسب  چوب هاى  ۱ ــ۳ ــ۱۳ ــ 
مناسب تر  نرم  چوب هاى  به  نسبت  سخت  چوب هاى  از  استفاده 
است، زيرا اين چوب ها شکل خود را بهتر حفظ مى کنند و رنگ 

و جال را بهتر بخود مى گيرند.

۴ــ۱۳ــ دستور کار با ماشين خراطى
ـ آماده کردن چوب: براى خراطى کردن (تراشيدن)  الفـ 
يک قطعه چوبى ابتدا طول آن را با درنظر گرفتن مقدارى اضافه  

در دو طرف (بطور گونيائى) قطع مى کنند.
ب ــ مرکز کار را تعيين و دايره اى به قطر ضخامت چوب 

رسم مى کنند (شکل ۶ــ۱۳). 

شکل ٤ــ۱۳

شکل ۵   ــ۱۳ــ تکيه گاه مغار طراحى مى تواند در حالت هاى مختلف قرار گيرد.
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ـ به وسيله خط کش يک عالمت ضربدر روى کله چوب  جـ 
رسم مى کنند (شکل ٧ ــ۱۳ و ٨ ــ۱۳).

د ــ به وسيله اّره دستى محل خط کشى ضربدرى را حدود 
۷ ميلى متر مى برند تا سه نظام ماشين خراطى قطعه کار را بين اين 

سه نظام و مرغک متحرک ماشين محکم نگاه دارد.
ـ براى سهولت و سرعت کار، قبل از قرار دادن چوب  هــ 
بين دو مرغک ماشين، ابتدا مى توان قسمت هاى اضافى را تا حد 

خط دايره اى مقطع چوب به وسيله رنده دستى رنديد.

شکل ٧   ــ۱۳ــ برش ضربدر کله چوب براى بستن آن به مرغک ماشين

شکل ٨ــ۱۳ــ قبل از خراطى مى توان چوب چهار تراش را به چند ضلعى تبديل 
نمود.

۵  ــ۱۳ــ طرز بستن کار به ماشين 
الف ــ چوب را در سه نظام قرار داده در اين مرحله دقت 
شود محور کار بايد با دو مرغک ماشين دريک امتداد باشد تا تعادل 
دورانى حفظ شود و بزرگ ترين قطر ممکن پس از تراشيدن (خراطى) 
حاصل شود. هرچه قطر چوب موردنظر بزرگ تر باشد در بستن آن 
به ماشين خراطى بايد دقت بيش ترى انجام شود. قطر چوب طورى 
انتخاب شود که قطر تمام شده آن به اندازه ۶ ميلى متر از قطر قبل از 
عمليات خراطى کوچک تر باشد. انتهاى چوب کامًال گونيايى باشد 

(شکل ٩ــ۱۳).

بايد  که  چوبى  با  مغار  تکيه گاه  ارتفاع  و  فاصله  و  استقرار  طرز  ٩ــ۱۳ــ  شکل 
خراطى شود. 

سطح چهارگوش
جهت گرفتن چوب

مرکز چوب تکيه گاه  فاصله 
چوب  قطعه  تا 
تکيه گاه مغار

ب ــ مرکز انتهايى چوب را در مرغک ثابت (سه نظام) قرار 
دهيد و پيچ مرغک متحرک را شل کنيد. مرغک را در محل مناسب 
بگذاريد و آن را قفل کنيد. با چرخاندن پيچ تنظيم مرغک متحرک 
قطعه چوب را بين دو مرغک کامًال محکم و ثابت کنيد. کار نبايد 
شل بسته شود، چون خطرناک است (باعث خارج شدن قطعه کار 
از ماشين مى شود) و اگر زياد سفت شود ممکن است سبب ترکيدن 
يا سوختن انتهاى آن شود. محل اتصال مرغک با چوب را با روغن 
چوب  دور  يک  آن  بودن  آزاد  از  بيش تر  اطمينان  براى  کنيد.  نرم 
بسته شده بين دو مرغک را با دست بچرخانيد. در مواقعى که براى 
خراطى کردن از مغار استفاده مى شود بايد تکيه گاه مغار طورى باشد 
که کمى باالتر از مرکز قطعه چوب چهارگوش قرار گرفته و هنگام 
به کارگيرى مغار خراطى آن را زير مرکز قرار دهيد (شکل ۱۰ــ۱۳ 

تا ۱۲ــ۱۳).

١ً
٨



۶ــ۱۳ــ کار با ماشين خراطى
۱ ــ۶    ــ۱۳ ــ تنظيم سرعت ماشين: سرعت ماشين را 
براى دورکم تنظيم کنيد و اين سرعت را تا وقتى که به صورت يک 

استوانه  به صورت  چندضلعى  چوب هاى  گلوئى  مغار  به وسيله  ۱۰ــ۱۳ــ  شکل 
درمى آيد.

شکل ۱۱ــ۱۳

تکيه گاه 

جهت مغار

تراشه به صورت روبان باريک

مغار با چوب زاويه °۵۰ دارد

شکل ۱٢ــ۱۳ــ مغار روى تکيه گاه در حالت هاى مختلف تراشه هاى متفاوتى برمى دارد.

استوانه متعادل و يکنواخت تبديل شود حفظ نماييد. براى مثال 
جهت چوبى با قطر ۵۰ ميلى متر بين ۷۹۰ تا ۱۳۳۰ دور در دقيقه 

کافى است (شکل ۱۳ــ۱۳).

شکل ۱۳ــ۱۳ــ طرز کار با ماشين خراطى

۲ ــ۶  ــ۱۳ ــ طرز گرفتن مغار در دست: مغار خراطى 
را طورى در دست بگيريد که دسته آن در دست راست و تيغه اش در 
کف دست چپ قرار گيرد. بايد توجه داشت تيغه مغار کامًال روى 
تکيه گاه ماشين قرار گرفته باشد در اين موقع عينک يا ماسک شيشه 

ايمنى را جلوى صورت قرار دهيد (شکل ۱۴ــ۱۳).

شکل ۱۴ــ۱۳ــ ابتدا به وسيله گلوئى ناهموارى هاى چوب گرفته مى شود.

۳ ــ۶   ــ۱۳ ــ راه اندازى ماشين: ماشين را روى دور 
مناسب روشن کنيد.

را  (گلويى)  نيمگرد  مغار  مغار:  انتخاب  ۴ ــ۶     ــ۱۳ ــ 

224



225

محکم و صحيح طورى در دست بگيريد که برش مؤثر و مناسبى 
داشته باشد. هرچه قطر چوب کم تر مى شود تکيه گاه مغار را پايين تر 

ببريد.
عمليات  در  مغار:  گرفتن  قرار  نحوه  ۵     ــ۶   ــ۱۳ ــ 
خراطى دست مغار را روى تکيه گاه به طرف پايين و تيغه مغار به 

طرف باال باشد.
ايجاد  عميق  برش هاى  تعدادى  استوانه  يک  ايجاد  براى 
کنيد. از مغار با لبه مايل (کج) براى سطح صاف تر و برش سريع تر 

و پرداخت استفاده کنيد (شکل ۱۵ــ۱۳).

شکل ۱٥ــ۱۳ــ عمل خراطى تا استوانه اى شدن چوب ادامه پيدا مى کند.

در  چوب  قطعه  اندازه  کنترل  و  سنجش  ۷ــ۱۳ــ 
هنگام خراطى

براى آنکه قطعه کارى را به ابعاد مشخصى خراطى کنيم الزم 
است که ابعاد و فرم آن قبًال طراحى و تعيين شده باشد. ابتدا پرگار 
اندازه گير قطر (خارجى و داخلى) را مى توان از روى يک قطعه 
نمونه يا از روى نقشه و طرح موردنظر تنظيم کرد و از آن در حين 
عمليات خراطى براى بازرسى و کنترل قطر کار استفاده کرد. قبل 

از آزمايش و کنترل ماشين را متوقف کنيد (شکل ۱۶ــ۱۳).
فواصل  در  چوب  قطعه  طول  در  طرح  طبق  را  اندازه ها 
بگذاريد. سپس به وسيله مغار جداکننده  مختلف تعيين و عالمت 

(نيزه اى) مشخص کرده و تا قطر مورد لزوم خراطى کنيد.
قطعه  مختلف  قسمت هاى  گرفتن  اندازه  و  کنترل  براى 
خراطى شده مى توان از شابلن هايى (مدل ها) که براى اين منظور از 

ـ ۱۳).  قبل ساخته شده است استفاده کرد (شکل ۱۹ـ
زده  کار  در  (نيزه اى)  جداکننده  مغار  به وسيله  که  شيارى 
مى شود بايد از پهناى مغار بزرگ تر باشد تا از تنگ افتادن مغار 

ـ ۱۳). در داخل شيار جلوگيرى گردد (شکل ۲۰ ـ

شکل ۱۶ــ۱۳ــ به وسيله خط کش مدرج مى توان دهانه پرگار را با توجه به نقشه 
تنظيم نمود.

شکل ۱٨ــ۱۳ــ پس از استوانه اى شدن چوب به وسيله مغار تخت قطر آن در تمام 
طول قطعه يکنواخت مى شود.

طبق نقشه  موردنظر  قطر چوب  دائمًا  شده  تنظيم  پرگار  ۱۷ــ۱۳ــ به وسيله  شکل 
کنترل مى شود.



۸   ــ۱۳ــ سنباده زنى با ماشين خراطى
الف ــ تکيه گاه ابزار را از ماشين باز کرده و پايه تکيه گاه را 

از محل حرکت داده و در قسمت ديگرى قرار دهيد.
ب ــ ماشين را با سرعت متوسط به راه اندازيد.

ج ــ يک قطعه سنباده را با زبرى مناسب انتخاب کنيد و 
دو طرف آن را با دست هاى خود بر روى کار نگه داريد براى اين 
منظور مى توان از نوار باريکه سنباده در کارهاى ظريف و فرم دار 
استفاده کرد و نيز براى سنباده زدن کارهاى خراطى کله اى (بشقابى) 
کرد  استفاده  سنباده  به  ماليم  فشار  اعمال  براى  انگشتان  نوک  از 

(شکل ۲۰ــ۱۳ و شکل ۲۱ــ۱۳).
د  ــ سنباده زنى را در هنگام پرداخت کارى از سنباده خيلى 

نرم با شماره هاى ۱۰۰ تا ۱۸۰ يا معادل آن  ها انجام دهيد.
ـ بهتر است عمليات سنباده کارى حتى االمکان در جهت  هــ 

شکل ۱۹ــ۱۳ــ به وسيله شابلن (مدل) مى توان قطعات خراطى را کنترل نمود.

شابلن

B = مغار نوک تيز                     A = مغار لب تخت
D = مغار ُدم گرد                          C = مغار موّرب

شکل ۲۰ــ۱۳ــ مغارهاى مناسب در موقعيت هاى مختلف در هنگام خراطى

الياف چوب انجام شود.
پس از سنباده کارى با ماشين قطعه کار را از ماشين خارج 
کنيد و مجددًا  آن را با دست سنباده بزنيد تا خش هاى احتمالى در 

سطح چوب برطرف گردد.
وــ براى آن که سطح بهترى در چوب هاى سخت به دست 
آيد بعد از سنباده کارى مرحله اّول آن را به وسيله اسفنج يا پارچه اى 
مرطوب نم بزنيد تا پُرز کند. پس از خشک شدن دوباره آن ها را 
زير  ايمنى  نکات  به  بايد  خراطى  هنگام  کنيد.  پرداخت  و  سنباده 

توجه نمود:
۱ــ کار را بين دو مرغک يا سه نظام کله اى به صورت محکم 

بسته و از آن اطمينان حاصل کنيد.
۲ــ اهرم هاى قفل کننده تنظيم ها و تکيه گاه را قبل از روشن 

کردن ماشين محکم نمائيد و آزمايش کنيد.
ماشين  (دور  نباشد  بيش تر  مجاز  حد  از  ماشين  دور  ۳ــ 

صحيح انتخاب شود).
۴ــ بعد از بستن قطعه کار در ماشين ابتدا کار را با دست 
بچرخانيد تا اطمينان حاصل کنيد که قطعه چوب و ابزارها با قسمتى 

از ماشين برخورد نمى کند.
۵  ــ بين تکيه گاه و مغار و قطعه چوب مورد نظر در ماشين 

کمترين فضاى آزاد ممکن وجود داشته باشد.
۶ ــ تکيه گاه را طورى تنظيم کنيد که لبه برنده مغار از مرکز 
جلوگيرى  ماشين  از  کار  قطعه  شدن  خارج  از  تا  باشد  باالتر  کار 

شود.
۷ــ کليه مغارها در هنگام خراطى بايد سالم و تيز باشد و 

دسته هاى آن ها بلند انتخاب شوند.
۸    ــ براى هرگونه تنظيم و يا اندازه گيرى قطر يا قسمت هاى 

مختلف موردنظر ماشين را خاموش و متوقف کنيد.
يا  و  ماسک  از  بايد  خراطى  ماشين  با  کار  هنگام  در  ۹ــ 

عينک هاى حفاظتى و از لباس کار مناسب استفاده کنيد.
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شکل ۲١ــ۱۳ــ به وسيله نوار سنباده چوب خراطى شده پرداخت مى گردد.

نوار  توسط  شده اند  خراطى  مختلف  شکل هاى  به  که  چوب هايى  ۲٢ــ۱۳ــ  شکل 
باريک سنباده پرداخت مى شوند.

شکل ۲٣ــ۱۳ــ با پيچاندن نوار سنباده روى قطعه چوبى استوانه شکل و بستن اين 
چوب به ماشين خراطى مى توان قطعات کوچک چوب هاى قوسدار را بدين وسيله 

سنباده و پرداخت نمود.

مخصوص  حفاظتى  عينک  از  بايد  خراطى  عمليات  هنگام  در  ۲٤ــ۱۳ــ  شکل 
استفاده نمود.
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۱ــ منظور از خراطى روى چوب چيست؟
۲ــ ماشين هاى خراطى اتوماتيک چگونه عمل مى کنند؟

۳ــ ظرفيت ماشين خراطى چگونه تعيين مى شود؟
۴ــ اجزاء ماشين خراطى را نام ببريد.

۵ ــ مغارهاى خراطى را نام ببريد.
۶ ــ مرکز قطعه چوب جهت عمليات خراطى چگونه تعيين و ترسيم مى شود؟

۷ــ براى سهولت و سرعت در عمليات خراطى چوب هاى چهارگوش چگونه آماده مى شوند؟
۸   ــ براى استقرار چوب بين دو مرغک ماشين خراطى چگونه عمل مى کنند؟

۹ــ در هنگام راه اندازى ماشين چه نکاتى را در رابطه با قطعه کار و ماشين خراطى بايد رعايت کرد؟
۱۰ــ آزمايش و کنترل قطعه چوب در هنگام خراطى با چه ابزارهايى و چگونه انجام مى شود؟
۱۱ــ جهت آزمايش و کنترل قطعه چوب در حين خراطى ماشين بايد در چه وضعيتى باشد؟

۱۲ــ براى ايجاد سطح صاف تر (پرداخت بهتر) بعد از سنباده زدن به وسيله ماشين خراطى چگونه عمل مى کنند؟
۱۳ــ براى جلوگيرى از خطرات احتمالى به وسيله ماشين خراطى چه نکاتى بايد مورد توجه قرار گيرد؟

آزمون پايان فصل سيزدهمآزمون پايان فصل سيزدهم


